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Ondernemende Sales Trainee 
Commercieel manager  

 

Fulltime: 40 uur  

Wil jij een uitdagende stap zetten in je commerciële carrière? Wil je onderdeel worden van 

een organisatie die zich specialiseert in kwalitatieve huis en tuin branche met grote 

doorgroeimogelijkheden? Kun je niet wachten om jezelf te blijven ontwikkelen in je 

vaardigheden en kennis, en wil jij verschil maken bij een snelgroeiend bedrijf? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

 

Waar kom ik te werken? 

Je komt te werken voor Verandacentrum Zoetermeer, een onderdeel van de Benotongroep 

met de hoofdvestiging in Bodegraven. Je komt te werken voor een bedrijf dat behoefte heeft 

aan een aanstormend en ondernemend Sales talent. Een organisatie waarin je mensen helpt 

hun droomtuin te verwezenlijken waar de veranda een belangrijke rol in speelt. 

 

 

Wat worden mijn werkzaamheden? 

o Je verzorgt het complete aankoop proces, van het eerste showroombezoek t/m de 

After Sales 

o Je zorgt ervoor dat showroombezoekers uitstekend worden geholpen welke opzoek 

zijn naar in eerste instantie een mooie veranda of tuinkamer, in een later stadium ook 

bijzondere binnenvloeren 

o Je stuurt een offerte 

o Je factureert  

o Je verzorgt het logistieke proces rondom de aankoop 

o Je staat de klant te woord als er problemen zijn die opgelost moeten worden 

o Je verzorgt de inkoop 

o Je gaat Business to Business Sales op de kaart zetten bij restaurants en hotels 

o Je laat de vestiging in Zoetermeer groeien door je passie, kennis en vaardigheden! 

o Showroombezoekers als tevreden kopers het pand laten verlaten 

*Wanneer je solliciteert voor de functie commercieel manager zul je werkzaam zijn voor Verandacentrum 

Zoetermeer. Wanneer jij hét Salestalent bent wat wij zoeken, je resultaat levert, een goed verkoopverhaal 

hebt en je graag wil doorgroeien laten we je kennis maken met de andere mooie zusters van de 

Benotongroep, wie weet word jij onze opvolger! 

 De Benotongroep 



Berry Nohlen 
 
@Verandacentrum @Binnenvloeren.nl 

Samenvattend 

Je zorgt ervoor dat showroombezoekers zich écht thuis voelen, geen vraag is voor jou te 

gek, je bent nieuwsgierig, sociaal en enthousiast. 

Nadat je de wensen van de klant goed in kaart hebt gebracht onder het genot van een 

Haagse koffie, ga je samen met de klant over tot een advies. Je helpt hen door het hele 

aankoopproces en je bent zelf ook verantwoordelijk dat het hele proces na de aankoop goed 

verloopt. Korte lijnen met 1 contactpersoon, daar houden klanten van!  

 

Wat doet The Sales Bakery? 

Wij van The Sales Bakery, hebben als doel om jou te laten excelleren in je Sales job. Samen 

met ons werk je twee dagen per maand aan jou persoonlijke groei en Sales vaardigheden 

zodat je binnen no time een Salestopper wordt. Tijdens het traineeship van The Sales 

Bakery helpen we jou met alles waar je tegen aanloopt. 

Tijdens het Traineeship krijg je 20 inspirerende trainingen waar je veel kennis gaat opdoen 

over het Sales & Accountmanagement vak. Na elke training is het de bedoeling dat je 

geïnspireerd bent door elkaar en dat je alle tools hebt om de uitdagingen op de werkvloer 

aan te gaan. We creëren samen een positieve mindset, stellen doelen op en focussen ons 

op het behalen van de doelen. 

The Sales Bakery is gevestigd in het Entrepot gebouw – de stadstuin in Rotterdam 

 

Dit ben jij: 

o Je hebt praktijkgerichte Saleservaring 

o Afgeronde commerciële opleiding mbo-niveau 4/ AD opleiding/ praktijkgerichte Hbo’er 

o Je hebt een ondernemende mindset 

o Je houdt van afwisselend werk 

o Je bent leergierig en wil je verdiepen in de producten 

o Je hebt een visie voor ogen, die hebben wij namelijk ook! 

o Je wilt graag doorgroeien op zakelijk en persoonlijk vlak 

o Je komt je afspraken na en bent loyaal 

o Je spreekt en schrijft goed Nederlands 

o Je bent op zaterdag beschikbaar  

o Je krijgt een geluksgevoel van blije klanten die de showroom verlaten 

 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden of heb je een vraag? Neem 

gerust contact met ons op! 

 

Mail: karel@thesalesbakery.nl 

Telefoon: +316 58 96 57 25 

 

 


